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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Reitoria

PORTARIA Nº 2067/IFAL, DE 07 DE JUNHO DE 2022

O  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  ALAGOAS,  designado  pelo
Decreto Presidencial de 10 de junho 2019, publicado no DOU nº 111, 11 de junho de
2019, seção 2, p. 1, no uso de suas atribuições legais e o que consta no Processo nº
23041.003957/2022-41,

RESOLVE

Art.  1º  Autorizar  a  jornada  flexibilizada  do  ambiente  organizacional,
COORDENAÇÃO  DE  APOIO  ACADÊMICO,  ligado  ao  Campus  Avançado  Benedito
Bentes, com atendimento ao público no horário de 07h às 21h, configurando 14 horas
ininterruptas.

Art. 2º Descrição dos serviços que requerem atividades contínuas de
regime de turnos ininterruptos ou escalas:

Serviço  de  atendimento  ao  público:  Atendimento  aos  alunos  e/ou
familiares, público em geral; atendimento para matricula dos alunos; atendimento e
orientação para o processo seletivo divulgado em edital, inscrições para os processos
seletivos  da  assistência  estudantil;  informações  e  esclarecimentos  sobre
requerimentos e processos discentes, afastamentos e reposição de provas, atestados
médicos, avaliação de pedidos de isenção para pagamento de taxas de inscrição dos
processos seletivos, distribuição de fardamentos e material escolar.

Art.  3º  O  atendimento  ao  público  será  distribuído  entre  os  três
servidores do setor:
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FLAVIO  MARTINS  DOS  SANTOS,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  em
Química, matrícula SIAPE nº 3160728;

LINDINALVA  DA  SILVA  SANTOS,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  em
Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE 1897369;

JULIANA  COSTA  DA  SILVA,  ocupante  do  cargo  de  Assistente  em
Administração, matrícula SIAPE nº 1143162

ALESSANDRA  VIEIRA  DA  SILVA,  ocupante  do  cargo  de  Técnica  em
Enfermagem, matrícula SIAPE nº 2997159, que é coordenadora do setor e não é
contemplado com a flexibilização.

Art.4°  Revogar  as  portarias  n°1518/IFAL,  de  6  de maio  de 2022 e
n°671/IFAL, de 04 de março de 2022.
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